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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1152/2012 af Horst Gräter, tysk statsborger, om den belgiske 
regerings påståede krænkelse af hans grundlæggende rettigheder 

1. Sammendrag

Andrageren, en tysk statsborger med bopæl i Tyskland, protesterer mod afviklingen af en 
retssag mod ham i Belgien, ide han anfører, at han blev dømt uden at blive bedt om at give 
møde for retten og uden at være blevet informeret om beskyldningerne mod ham eller om 
datoen for høringen. Han hævder også, at indholdet af beskyldningerne blev ændret under 
retsmødet, at dommen blev sendt til den forkerte adresse og ikke indeholdt oplysninger om 
ankemuligheder eller relevante frister, at der kun var opgivet fuldstændige oplysninger om 
den ene part, og at beskyttelsen af personoplysninger var blevet tilsidesat. Andrageren 
hævder, at dette udgør en overtrædelse af hans grundlæggende rettigheder som EU-borger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Andrageren er tysk statsborger og bor i Tyskland. Han er ikke direkte inddraget i den retssag, 
han omtaler: han er ikke part i den pågældende retslige tvist, men ønsker at protestere over, 
hvad han anser for et tilfælde af en uretfærdig rettergang ved en belgisk civilret, her instansen 
Juge de paix (fredsdommer). 
Den retslige tvist, som andrageren redegør for, vedrører to EU-borgere bosiddende i 
Bruxelles. Det drejer sig om en uoverensstemmelse mellem en lejer og en udlejer. Andrageren 
forklarer, at fredsdommeren i Bruxelles traf sin afgørelse uden tilstedeværelse af lejeren, der 
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ikke var blevet bedt om at give møde for retten, og som end ikke var blevet underrettet om 
den stævning, der var udtaget imod ham, eller om datoen for retsmødet. 

Andrageren hævder også, at indholdet af beskyldningerne blev ændret under retsmødet, at 
domsafgørelsen blev sendt til den forkerte adresse og ikke indeholdt oplysninger om 
ankemuligheder eller relevante frister, at der kun var opgivet fuldstændige oplysninger om 
den ene part og at beskyttelsen af personoplysninger var blevet tilsidesat. Andrageren hævder, 
at dette udgør en overtrædelse af de grundlæggende rettigheder, der er sikret af EU-retten.

Endelig hævdes det, at den belgiske civilretsinstans skal have videregivet personoplysninger 
om lejeren til en sammenslutning, der tilbød at hjælpe i det tilfælde, at lejeren blev sat på 
gaden, hvilket er en overtrædelse af retten til databeskyttelse.

De traktater, som Den Europæiske Union bygger på, tillægger ikke Kommissionen generelle 
beføjelser til at gribe over for medlemsstaterne på området grundlæggende rettigheder. Dette 
kan Kommissionen kun foretage sig, hvis spørgsmålet henhører under EU-retten. 

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder gælder ikke for alle 
situationer vedrørende en påstået krænkelse af grundlæggende rettigheder. Ifølge chartrets 
artikel 51, stk. 1, gælder det kun for medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. 
Desuden hedder det i artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union: "Chartrets 
bestemmelser udvider ikke på nogen måde Unionens beføjelser som fastsat i traktaterne."

Ud fra de oplysninger, der indgår i andragendet, og fraset spørgsmålet om beskyttelse af 
personoplysninger som behandles nedenfor, synes der ikke at være grund til at antage, at den 
af andrageren rejste sag vedrører gennemførelsen af EU-retten.

Den omhandlede retstvist fandt sted inden for rammerne af en civilretslig procedure af rent 
intern art, som ikke henhører under EU-rettens kompetenceområde.  De mest relevante EU-
retlige instrumenter, der vedrører civilretslige anliggender, finder kun anvendelse på sager 
med et internationalt element, som i denne sag er fraværende. 

Andrageren omtaler de fejl, der angiveligt er begået i forbindelse med forkyndelsen af retslige 
dokumenter. Det skal i denne forbindelse understreges, at forordningen om forkyndelse af 
retslige dokumenter (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 
13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i 
civile og kommercielle sager) kun finder anvendelse, hvis et retsligt eller udenretsligt 
dokument skal sendes fra en medlemsstat til en anden for at blive forkyndt dér (artikel 1, 
stk. 1, i forordningen). I den foreliggende sag er begge parter i retstvisten bosiddende i den 
samme medlemsstat, Belgien, og sagen drejer sig angiveligt om en lejlighed beliggende i 
Bruxelles.

Det samme gælder de øvrige relevante EU-instrumenter, såsom forordningen om 
småkravsproceduren (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007, af 
11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure), der kun finder anvendelse i 
grænseoverskridende sager, jf. forordningens artikel 2 og 3.

I manglen på tilknytning til EU-retten kan den foreliggende sag ikke underkastes en 
undersøgelse af Kommissionen på baggrund af efterlevelse af chartret. I sådanne tilfælde er 
det op til medlemsstaterne, herunder deres retlige myndigheder, at sikre, at de grundlæggende 
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rettigheder faktisk respekteres og beskyttes i overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning og internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet. 

Desuden kan enhver borger, som mener, at vedkommendes rettigheder eller friheder i henhold 
til den europæiske menneskerettighedskonvention er blevet krænket, indgive en klage til Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Europarådet, 67075 Strasbourg Cedex, Frankrig), 
når alle nationale rets- og ankemuligheder er udtømt.

Direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger fastsætter, at behandlingen af personoplysninger, hvis den skal anses for 
lovlig, skal være legitim. Artikel 7 i direktiv 95/46/EF tillader eksempelvis behandling af 
personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne beskytte den registreredes vitale 
interesser. Dette kan have været grunden til, at retsinstansen videresendte personoplysninger 
om lejeren til den sammenslutning, der tilbød hjælp til personer, der blev sat ud af deres hjem. 
Med forbehold af Kommissionens beføjelser som traktaternes vogter henhører tilsynet med og 
håndhævelsen af databeskyttelseslovgivningen fortrinsvist under de nationale myndigheders 
kompetence, specifikt databeskyttelsesmyndighederne og domstolene. 

Kommissionen kan ikke på grundlag af de elementer, som andrageren har fremlagt, behandle 
denne sag om en generel påstand om overtrædelse af grundlæggende rettigheder. 

Såfremt andrageren fastholder sin påstand om, at retten til databeskyttelse for de personer, på 
hvis vegne han agerer gennem dette andragende, er blevet overtrådt, rådes han til at forelægge 
sin påstand direkte for den belgiske tilsynsmyndighed for databeskyttelse."


